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  حمن ال حمن  مبسم هللا
 يةواسطشرح العقيدة ال
 -عز وجل-اسأمة نؤ ة هللا 

 حمشيخ / عبد حمكنيم حمخضين
 :اسأمة حمنؤ ا

ثفم بدفد كمف   ،حماسأمة حمتي تلي اسأمة حمكالم اسأمة حمنؤ ا، وهي آخن حماسائل حمتي  ستدل مها حماؤمف  افل حمآفنآل
حماثبتففة ممسففااص حم،ففماي، ثففم يثنففي بامسففنة بم،ففل  -جففل وعففال-ينتهففي حماؤمفف  اففل عففنم حكدمففة اففل  تففا  هللا 

وت،ففام اففل  ،دففاد تنتيفف  هففكا حمنسففامة اسففتآل، وبدففم اففل ينتآففد هففكا حمنسففامة حمدس اففة مشففيخ ح سففالم  آففول: مففو 
ثففم  ،تففك ن  دمففة حمكتففا  :و ففل حسففم اففل حمكتففا  وحمسففنة دففي آلف وح ففد، و   مففن ،  و ا  ،جديففد، وتففك ن  دمففة  ففل ،ففمة

ماثبتة ينددها باك اديث ح ،دلى سبيل حماثال ماا ك ن حآل اي ال حمآنآل على إثباي حمنؤ ادنة،  دني تك ن  دمة حمس
 سففااص وحم،ففماي، د ففأتي بامففدميل اففلاثففل هففكح دففي حمكففالم واينهففا ااففا سففب  اففل حك ملنؤ ففا دففي اوضفف، وح ففد، و ففل

 نددها باكدمة ال حمسفنة، وهفكح نفوت، تمفنل  ثم ،ل حكدمة ال حمآنآلحمآنآل وحمدميل ال حمسنة، وشيخ ح سالم  ، د،  
 دي بآ ة  تبه  نه  سند حكدمة ال حمكتا  وحمسنة. -ن اه هللا-دي حمتأمي ، وح   ددادته وطنيآته 

 حم اد هلل ن  حمدامايل، و،لى هللا وسلم على نبينا ا اد وعلى آمه و، به  جاديل،  اا بدد:
  :-ن اه هللا تدامى-دآد  ال شيخ ح سالم 

هروة   وقوله:  ِذه ن اضِرذ َو روة   *}ُوُجهوٌ  يووم َذ هِ هِ او َو َُهُرو و وقوله:   [( سهورة القيَِهة32)]إذلوه  رو ِّذ ورواِذه ذ يوا لوه  اأم ( سهورة 32)]}عو
ة   وقولهه:  [الَطففههي  ههِدو َذ و ههاو  وو ههُاوام المُسسم سو ي و حوسم ههِ وو وقولهه:   [( سههورة يههوا 32)] }لِّذلضهه ذ َو ههُِفو و  ذي ههِ يوشو َض ههم  َُ اوِ }لو يم لوههدو
َذ د   َه  تهد ر القهرط  طِلبهِه للَهد  َاه: ت هي  له: طر ه  , و كثير تعِل  وه ا البِب  ي كتِب هللا [( سورة ق23)]َو
 الس .

حم اد هلل ن  حمدفامايل، و،فلى هللا وسفلم وبفان  علفى عبفدا ونسفومه نبينفا ا افد وعلفى آمفه و،ف به  جادفيل،  افا 
 بدد:

 افا ك فنا افل حكدمفة افل حمكتفا  علفى إثبفاي نؤ فة حمافؤانيل مفنيهم يفوم حمآ اافة د -ن اه هللا تدامى-د آول حماؤم  
دي حآلخنة،  اا دي حمدن ا دنآل ح تما  على  نه   ينحا   د  بل  ل  اوي، دمي شنح حمط او ة  آول: حتمآي حكافة 

خا،فة، افنهم  - عل فه وسفلم،فلى هللا-ومفم يتنفازعوح دفي كمف  إ  دفي نبينفا ، دفي حمفدن ا بدين فه على  نه   يفنحا   فد  
 -عل ه حم،فالة وحمسفالم-انهم ال نمى نؤيته  -،لى هللا عل ه وسلم-ال نمى نؤيته بامديل، وانهم ال  ثبتها مه 

 .حمب،نية، وانهم ال  ثبتها مه ةمنيه بامديل، حمنؤ 
،فلى هللا - وافل بدفدهم دفي نؤيتفه -نضي هللا عنهم-و  ى حمآاضي ع ام دي  تا  حمشما باختالف حم، ابة 

ن ففان عائشففة  -عل ففه وسففلم ى نيففه بدففيل ن سففه، ن  -عل ففه حم،ففالة وحمسففالم- ل   ففول حمنبففي  -نضففي هللا عنهففا-وح 
)دآفد ن ى نيفه دآفد  فك ف ودفي بدفم حمنوح فاي:  -،فلى هللا عل فه وسفلم-)افل  فدث   ل ا افدحا و امي ماسفنو : 
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نفه ن ى نيفه   -نضفي هللا عنهافا-عفل حبفل عبفا  و  .ويهفكح  فال حبفل اسفدود و بفو هنيفنة, اتمف   عل فه نيفةف عسم حمم
 .بدينه

و ن فني علفى افل  ،منيه هو حمادنوف عل عائشة، وشددي دي كم  -عل ه حم،الة وحمسالم-دنمي حمنؤ ا ال  بله 
: ) نفه ن ى نيفه بدينفهف ونوى -نضفي هللا عنهافا- ثبي،  ال: ويهكح  ال حبل اسدود و بو هنيفنة، وعفل حبفل عبفا  

)سففأمي  ففال:  -نضففي هللا تدففامى عنففه-  بدينففه، ودففي ،فف    اسففلم عففل  بففي كن  : دنففي نآا بآلبففهفعطففاص عنففه: )
 -جفل وعفال- دنفي حسفتبدادأل كل هللا  ففنفون   نفى  نحا))هفل ن يفي نيف ق دآفال:  -،لى هللا عل فه وسفلم-نسول هللا 

 هللا حماستدال.و ففب،ناحمنان، مو  شمه ك ن ي سب اي وجه ال حنتهى إم ه )) -ودي نوح ة-  جابه حمنون
على  ل  فال هفكا حماسفأمة خالد فة بفيل حم،ف ابة، افل  ثبتهفا  فابل عبفا  وافل  آفول بآومفه   يثفن  عل فه، وافل 

هفكح هفو حمافنج ،  ))نفون   نفى  نحافف: -عل فه حم،فالة وحمسفالم-نماها وهو  ول  كثفن حم،ف ابة، وهفو حمافنج  مآومفه 
الف ديهففا بففيل حمسففل      ففول حماخففام  ديهففا ابتففدعااأل كنففه    ا ففل  ل ومكففل هففكا حماسففائل حمدآد ففة إكح وجففد حمخفف

ومففو  ،يو،فف  حبففل عبففا  بأنففه ابتففدت، بيناففا حماسففائل حمتففي حتمآففوح عليهففا مففو  ل شخ،ففاا  ثبففي ايففن اففا حتمآففوح عل ففه
 دإنه يو،   ينئكف با بتدحت. ،تشبث ببدم حمن،وص وبدم حكدمة

 نؤ ة هللا دي حمانام:
دفي حمانفام، دهفل تاتنف، نؤيتفه  -جفل وعفال- ثين ال  هفل حمدلفم   سف اا افل حمتفابديل  نفه ن ى هللا  يك ن دي تنحجم

 وتكول اا نة دي حمانامق ،دي حم آسة
ن ى نيفه دفي  -عل فه حم،فالة وحمسفالم-دفي حمانفام، وحمنسفول  -جفل وعفال-إنفه ن ى هللا  :دي  ثيفن افل حمتفنحجم  فاموح

دهففل  قحماففم حكعلففى، ادففنوف وح   اففا هففو ادففنوف انففام دففي  ففديث حخت،ففامدففي حم -جففل وعففال-حمانففام، ن ى هللا 
 قدي حمانام -عز وجل-وييل نؤيته  ،دي حم آسة دي حمدن ا  بل حآلخنة -جل وعال-يختل  حم  م دي نؤيته 

ل  ال  هل حمدلم  آومول: إل حمنؤ فا اا  نفةأل   ش   ل حمنؤ ة دي حم آسة اين اا نةأل مددم حمآدنة على حمت ال، وح 
، مكل حماا لاوسى نبي، نسول اد،وم    سأل اين  ،-عل ه حمسالم-كنها مو مم تكل اا نة ماا سأمها اوسى 

 -جفل وعفال-ومفكح  فال هللا  أل و افل ينيفد حمنؤ فا علفى حمت افل ،يحئفماا  ال و وعها اين اا ل مااكحق مددم  دنة حمن 
ِذ  وه ذ ذ ثم ك ن مه عالاة  [اف( سورة اأعر 342)]}قوِلو لو  توروااذي ماا سأمه اوسى:  ه َُهرم إذلوه  المجو و لونذه ذ اا هي وو }لوه  توروااذ

لضه  رو  ه هِ توجو َض لو هي  و فو توروااذ هوم هُ:  وسو ِاو كو َو رض  هتوقو هِ اسم ك{ عولوهُ: دو ِذ جو ه هفكح جبفل، د يف  با نسفال  [( سهورة اأعهراف342)]ُ: لذلمجو و
هفكح بامنسفبة  -سفب انه وتدفامى-أل كل  جابه حمنفون  و حمنفان !   تن  قنؤ ة حمباني  محما ول ال م م ودم يثبي  اا

 ملنؤ ة بديل حمن   بامب،ن، هكا   تستطات.
 ائغ  و تنمى  امنؤ ة بديل حمب،نقسو اا حمنؤ ة دي حمانام دأثبتها  ثين  ال  هل حمدلم، دهل إثباتها 

 طام :...................
 ااتندة  نؤيته بديل حمب،نق ، مكل هل هي اا نة  و نحاة ي  نحاة   ش ه

 طام :................
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 قوهكا حمآ،ص وهكا حكخبان حمتي يوندونها    ،ل مها و  ، ة مها
 ................حمطام :

 ندم,  يوا.
 حمطام :..................

-ة حماسفلم ملنبفي نؤ ف تآ،فد ي نف ،-عل ه حم،فالة وحمسفالم-دهي ثابتة، نؤيته  -عل ه حم،الة وحمسالم- اا نؤيته 
 قعل ه حم،الة وحمسالم منيه دي حمانام- و نؤ ة حمنبي  -عل ه حم،الة وحمسالم

 ..........حمطام :..
 مااكحق

نؤ فة ايفنا اافل  آتفدي بفه ويفنث  ل فادفي حمانفام ت -عل فه حم،فالة وحمسفالم-إكح  ا نفي نؤيتفه , دإكح  ا ني نؤيتفه
  سفف اا و ففد حدعاهففا جافف، اففل  هففل حمدلففم حماوثففو يل، و  شفف   ل  ق  ففا حماففان،و انففه اففل اينحثففه بامن،ففي  حمففوحدن، 
دفي حم آسفة، و  شف   -،فلى هللا عل فه وسفلم-مكح يدعي بدضهم  نه ينى حمنبفي و  ال حمانام   ل ال  ال حم آسة، 

-نؤ فة هللا  ق دنفي اا فل حمنؤ فا دفي حمانفام وح   ايفن اا نفة ،مات،فودةضفالل، وهفكح افل شفط اي ح ، ل هكح زيغ
 ق.-وعالجل 

 ................طام :
 ندم. -حمآ،ة ادنودة- حم ديث ادنوفادنوف 

 طام :.............
إنفه  :ومكم    يدن  حمك م ة ال نآا دي حمانام حمتي يتم   هل حمسنة على عدم حمدلم بها، إكح ن ى   م ة و ال  دني,

ن يفي عينفه  فكح وسفاده  :و آفول ،ن ىهل  ستط ،  ل  طب  اا جفاص دفي حمن،فوص علفى افا  -جل وعال-هو هللا 
مى آخناق!  ندم.  كح وح 

 .......طام :....
 , هااقاا دي نؤ ة ،إكح اا دي   م ة

 طام :...............
 على  ي   م ةق  ي  ،ن ى نيه -عل ه حم،الة وحمسالم-وحمنسول  قن ى نيه : ي   آول حإكا 

 ..............حمطام :
 قينى حمنون

 ................طام :
نفام يفنى  نفه دفي حما هفوو ل ح نسفال ك ألختلف  عنهفا دفي حم آسفة دني اوجودة دي حمانام، مكفل حمآفدنحي دفي حمانفام ت

وهففو دفي حم آسفة    سفتط ،، و ففد  ،ويفنى  نففه ح تلف، ،فخنة عس افة ندفم, وهفو دفي حم آسففة    سفتط ،، ، طيفن افثالا 
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عل ففه -ويففدعي  نففه ن ى حمنبففي  ، اديففث و ضففدمها  عففل  آ آتففه، ويهففكح يففند  هففل حمدلففم علففى اففل  ،فف   حك ضففد  
 .دأجابه ،وعل بدم حك  ام ،وسأمه عل بدم حك اديث ،دي حمانام -حم،الة وحمسالم

 -عل ففه حم،ففالة وحمسففالم- يفف   آففول:  نففا سففأمي حمنبففي  حإكا  ،-عل ففه حم،ففالة وحمسففالم-ندففم، حمشفف طال   يتلففب  بففه 
ضففدي ، وحمشفف طال    :دآففال ،،فف   ، وسففأمته عففل  ففديث  ففكح :لدآففا ،وسففأمته عففل  ففديث  ففكح ،ن يتففه دففي حمانففام

 هكح حمت،    وحمتضدي  ،     اا يدع ه بدضهمق :يتلب  به و  يتاثل بهق دهل نآول
هففكح حم ففديث  :د آففول وهففو نففائم -عل ففه حم،ففالة وحمسففالم-اففا  دتاففد علففى اثففل هففكح،  سففأل حمنبففي  حا حمسففيوطي  ثيففن 

   ،. 
دهفل هفكح حم،فن ، ،ف     و  ،وهفو حماجيف  ،ولؤ هفو حماسف -عل فه حم،فالة وحمسفالم-ول إكح تبينا  ل هكح هفو حمنسف

 تاد عل هقاين ،   ق  دتاد عل ه  و    د
 طام : اين ،   .

 اين ،   ، مااكحقإ ه 
 طام :.........

مافتكلمم ادفه وحمافتكلِّمم وح -عل فه حم،فالة وحمسفالم-ثبي دي حم ديث  ل حمش طال   يتاثل به، دامانئي هو حمنبي  هو
وهففكح حمسففؤحل  ،وهففكح  الاففه -عل ففه حم،ففالة وحمسففالم-دففإكح  ثبتنففا  ل هففكح هففو  -عل ففه حم،ففالة وحمسففالم-هففو حمنسففول 
 قو جابه ب كح، داا حماان، ال ت،    اثل هكح ،سأمه دالل

 .........طام :
 .حماسأمة ند  وي ال  هل حمدلم دي هكا حماسأمة ،با  اا هي باسأمة

 .........طام :
حجتثوح هكا حمشبهة ال  ساسها، دآاموح: هكا نوح ة، هكح حمنحئفي يفنوي  , ، حماسأمة ثان ة،  هل حمدلم ندوح ،اا هو  كح

ملنا  اا ن ى، ،  وح    ، هو ينوي ملنا  اا ن ى، وال شنوط حمنحوي  ل   ول  ادساا  آساا، حمددحمة اوجفودة، 
مف   بثآفة دفي  فال حمنفوم، دفال  حإكا  ق و  ض ،  كثن اا سا، ،بطمكل  ادظ  آظ، ح نسال دي  ال حمنوم  ادظ  ض

 . آبل  ومهأل كل حمضد  جاص ال جهة حمنحوي 
 .................طام :

حم ففديث ،فف   أل كل حمسففيوطي سففأل  : ، نآففول قعلففى  ففل  ففال اثففل هففكح  ففد  سففتأن  بففه، مكففل يبنففى عل ففه   ففم
، و  نلتمفي إمفى اثفل هفكحأل كل حمسفيوطي وهفو دفي  فال حم آسفة ،   ،  بدحا  :دآال -عل ه حم،الة وحمسالم-حمنبي 

ل  ال ال حم ماظ  دتنيه اا  دتنيه، د ي  إكح  ال دي حمانامق   .وح 
و   ،ينى دي حمانام  ش اص ثم إكح حست آظ ال حمنوم    ستط ،  ل  آص افا ن ى  افا و ف،،   بفد  ل ينسفى ح نسال

  بد  ل  طن  مه تغيِّن.
 ...........طام :
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  فنِّا، وهفو دفي  -عل فه حم،فالة وحمسفالم-حمنبفي  ،-،فلى هللا عل فه وسفلم- ديث حككحل ثبتي شنعيته بإ نحن حمنبفي 
 وح   حمنؤ ا اا يثبي ديها   م. -عل ه حم،الة وحمسالم-حمانام، مكل اا حكتس  حمشنع ة  تى   نا حمنبي 

ِذ ن اضِرذ وقول:  :-ن اه هللا تدامى- آول  َو روة   * روة  }ُوُجوٌ  يووم َذ ِ ِ او َو  .[( سورة القيَِة32)]إذلو  رو ِّذ
روة   ِذ ن اضِرذ َو عل فه -ال حمنضنة، وهي حم سل وحمبهاص، و  تس  هكح دي حمدن ا  بل حآلخنة با تبات ملنبفي   }ُوُجوٌ  يووم

ح   سف  حموجفه ومزوم حمطاعفة وحمدبفادة،   شف   ل هفك -جل وعال-وح خالص هلل  ،وح  تدحص به -حم،الة وحمسالم
ففن هللا حاففن نضففنة، وجففاص دففي حم ففديث:  دامنضففنة مهففا وسففائل  ,سففا، اآففامتي دوعاهففا ثففم  دحهففا  اففا سففادهافف صحا ))نضم

 .تكتس  دي حمدن ا، وهؤ ص حمكيل هم  هل حمجنة وجوههم ناضنة،  دني  سنة
روة  } َذ ِ ِ او َو ِذه ن , ب،فنممنسفن بدينفي حمفن   وحوهو ح ، آ آتهال حمنسن وتدديته بف "إمى" يدل على   إذلو  رو ِّذ َو }ُوُجهوٌ  يووم

روة   روة   * اضِرذ َذ ِ ِ او َو كح  اني انتسنة دال ت تاج إمفى حمتدد فة بفف"إمى" إذلو  رو ِّذ  ،وانهم ال يتأول هكح و آول: انتسنة، وح 
 .-عز وجل-وهكح ال   وى حكدمة على إثباي حمنؤ ا، نؤ ة حماؤانيل نيهم 

َُههُرو و : -جففل وعففال-واثلهففا  ومففه  ورواِذهه ذ يوا لوهه  اأم ، وهففم علففى حكنحئفف  وهففؤ ص هففم حكبففنحن ,[( سههورة الَطففههي 23)]}عو
ملتدافف م، دهففم ينسففنول  ففل اففا  سففنهم، و غتبطففول بففه، و عسففم كمفف   -امدففول ينسففنول -ينسففنول، و ففكف حمامدففول 

 .-جل وعال-نؤ ة حمباني 
هِدو } ثم  فال: َذ و هاو  وو هُاوام المُسسم سو ي و حوسم هاو  [( سهورة يهوا 32)]ة  لِّذلضه ذ هُاوام المُسسم سو ي و حوسم مهفم  هفل انتبفة ح  سفال   }لِّذلضه ذ
ة  } حمتي هي حمجنة ،حم سنى َذ وِدو ،فلى هللا -كمف  امسفنحا افل  بفل حمنبفي  مى وجهه حمكنيم،  افا جفاصوهي حمنسن إ وو

فن حمزيفادة بفامنسن إ -عل فه حم،فالة وحمسفالم-، دآد ثبفي عنفه -عل ه وسلم هُاوام  .مفى وجهفه حمكفنيم نفه دسم سو ي و حوسم }لِّذلضه ذ
ة   َذ وِدو او  وو دي شنح  ديث جبنيل دفي جفاا، حمدلفوم وحم  فم،  آفول ثبفي  -ن اه هللا تدامى- آول حبل نج   المُسسم

نفة،  فال: تمسفين حمزيفادة بفامنسن إمفى وجفه هللا تدفامى دفي حمج -،فلى هللا عل فه وسفلم-دي ،ف    اسفلم عفل حمنبفي 
دفي حمففدن ا علففى  -جففل وعففال-هففو  ل  دبفد حماففؤال نيفه  :كهففل ح  سفالأل كل ح  سففال مجدلفه جففزحصا وهفكح اناسفف   

وجففه حم ضففون وحمانح بففة،  أنففه يففنحا بآلبففهأل كل نؤيتففه بدففيل ن سففه ااتندففة داففا بآففي إ  حمنؤ ففة حمآلب ففة،  ل تدبففد هللا 
 ،ن إمفى وجفه هللا ع انفاا دفي حآلخفنةا كمف  حمنسفؤ وينسفن إم فه دفي  فال عبادتفه، د فال جفزح ، أن  تفنحا،  أنفه يفنحا بآلبفه

))حمشفا   و  ))إن م ستنول ني م  اا تنول حمآافن ميلفة حمبفدنففوحمجزحص ال جن  حمدال،  اا س أتي دي حم ديث: 
ثم بدد كم   ث علفى ،فالة حم،فب  و،فالة حمد،فنأل كل حمنؤ فة ت ،فل ملافؤانيل , ، وحا م   دونها س ا فف
 ، انحت  اتماوتفة، افنهم افل ت ،فل مفه دفي  ول حمنهفان ودفي آخفنا، وافنهم افل ت ،فل دي حمجنة، مكل على انحت

ود فه  فالم كهفل -مه  ل جادة، دهم يتماوتول دي هكح  س  تماوي  عاامهم، بتماوي  عاامهم، وجاص دفي حم فديث 
، وهفكح حم فديث دي يوم حمازيد  نيهم ب س   نيهم ال ح اام يوم حمجادة -جل وعال- ل  نيهم ال حمن   :-حمدلم

 د ه  الم كهل حمدلم.
ومكح مزم انزمة حمانح بفة  ألكم  حمنسن إمى وجه هللا ع اناا دي حآلخنةأل كنه  نيص  على هكا حمنؤ ة ص آول: د ال جزح

 دي حمدن ا  أنه ينحا. -جل وعال-ددبد هللا  -جل وعال-هلل 
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يم : -ن افه هللا-ثم  ال  لوهدو هِ وو َو هُِفو و  ذي ِ يوشو َض م  َُ َذ هد  }لو َو  ِ هِومفدينا ازيفد،  [( سهورة ق23)]او َو هُِفو و  ذي هِ يوشو َض هم  َُ   }لو
 .-جل وعال-وتشته ه حكنم ، وتلك مه حكعيل، ومدينا ازيد على كم   له، ودسن بنؤ ة هللا  ،ااا  ستات، به

ثبففاي هففكا حكسففااص وحم،ففماي  ،وحماسففأمة سففتأتي  دنففي دففي حمم،ففل حمثففاني -ن اففه هللا تدففامى- آففول  اففل حمسففنة، وح 
 :-ن اه هللا تدامى- آول 

،  دنففي آ ففاي حكسففااص وحم،ففماي  ثيففنة جففدحا، تمففو  آ ففاي حك  ففام  كثففن اففل آ ففاي وههه ا البههِب  ههي كتههِب هللا كثيههر
حك  ففام،  آففول: وهففكح حمبففا  دففي  تففا  هللا  ثيففن ماففل تففدبن حمآففنآلأل كل ح نسففال  ففد   ففول ديدنففه  ففنحصة حمآففنآل مفف الا 

 ومم  ،ل إمى هكا حم آ آة، مااكحق ،ى كم  سنيل بل عآودونهانحا، و ا ث عل
مكنفه   يتفدبن و    ،فل مفه  -حمفكي هفو  جفن حم فنوف -جفل وعفال-و جفنا إل شفاص هللا ثابفي عنفد هللا -كنه  آفن  
 افل تفدبن حمآفنآل،  مومكح  ال: وهكح حمبا  دي  تفا  هللا  ثيفن  ألهكح حمدلم حمدس م   س اا دي هكح حمبا  اثل هكح،

،  دنففي يتففدبن ئاامآففنآل كاففنف دففي نمسففه، هففو ينيففد شففيأل كل اففل حمنففا  اففل يتففدبن حطِلبههِه للَههد  َاهه:بففد اففل حمتففدبن 
حمآنآل  د   ول تدبنا وبا ا عل ه، وال حماستشن يل حمكمان افل حعتنفى بفامآنآل وتفدبنا و خفك افل حماتشفابه افا يفند بفه 

ح  تباعهم و كنابهم دي  ل دتنة  فأتول بشفيص نتيجتفه حمتفدبن على حماسلايل، وينآم به بدم شنحئ، ح سالم، وه ك
 .اا ال تدبن حمآنآل طامباا حمهدى  مطل  حمهدى،  

ه و قولذهي ه امسن ال حمامسفنيل حمادا،فنيل  سفتدل علفى جفوحز حمت،فوين افل حمآفنآل  َذ ِ او َو ُ  ذهي  ُم هِّ َُ ( 42)]}إذ م ُيهرذ كو
لِّذُلُنهمم ثفم  فال:  [سهورة اأافهِل ُيقو مم }وو َذ ُيهاذ  و حمكثيففن  ،ح آففول: افا  ا فل   فول حمكبيفن ،فغينا  [( سهورة اأافهِل44)] ذههي حوعم

 دني هكح تفدبن حمآفنآل طامبفاا ملهفدى،  ،ز حمت،وينإ  بامت،وين،  اا  آ آته   تتغين، و ستدل بهكح على جوح  ل الا 
 آففول: اففا تففنى حمكبيففن  ق!!-عل ففه حم،ففالة وحمسففالم-و دففانم بهففا اففا ،فف  عففل حمنبففي  قو ،ففل إمففى هففكا حمنتيجففة

حمت،ففوين جففائز، وك ففن دففي تمسففينا  نففه عففنم هففكح ح سففتنباط حمففكي مففم  حإ  بامت،ففوين، إكا  ،  و حمكثيففن  لفف الا ح،ففغينا 
 !!  على جوحزاهكح حمدميل يدل على وجو  حمت،وين،  :دآال ،جهة ال حمجهاي ،شيوخ سب  إم ه على شيخ ال 

 ، حآلل  قه افل حمآفنآلمف ملهفدى، افا هفو  نفي دفي نمسف  شفيص تنيفد  ل تسفتدل حماآ،ود  ل حمتدبن إناا   ول طلباا 
 .ومافففا ت تاجفففه افففل علفففم ،هفففكا حمم فففنة حمتفففي دفففي كهنففف  جدلتهفففا سفففائآاا و ائفففدحا ملآفففنآل، ومفففم تجدفففل حمآفففنآل سفففائآاا مففف 

 ..............طام :
اف، كمف  اآفنن افل و  ،باثفل هفكا حكافونإكح دتل ح نسال    يلة اده، وهكح حمتمسين  آ آفةا اشف ول  ،شوف حممتنة

 تففى نؤو  حمابتدعففة حمكبففان وحماستشففن يل  لهففم  ففننوا ماففاكحق  ، ثيففن ااففل ينتسفف  إمففى حمدلففم دففي حمشففن  وحمغففن 
 .كنه يخداهم

 .............. طام :
،  دفنم كنفه ضفالل،  دنفي تفدبن حمآفنآل افل  جفل هفكح علفم دنفي افا هفو ب دفنم كنفه اا   تاج، عنضه   مي، 

 هكح وحض . ق!حستنباط اثل هكا حك  ام هكح طل  ملهدى
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بشنط  ل   ول طامبفاا ملهفدى  ي  تا  هللا  ثين ال تدبن حمآنآل: وهكح حمبا  د-ن اه هللا تدامى-ومكح  آول حمشيخ 
 تبيل مه طني  حم  . - دني ال حمآنآل-انه 

 : آول -ن اه هللا-وحبل حمآ م 
 دلم ت فففففففففففففففففففففففي تفففففففففففففففففففففففدبن حمآفففففففففففففففففففففففنآلدفففففففففففففففففففففففام    دتففففففففففففففففففدبن حمآففففففففففففففففففنآل إل ناففففففففففففففففففي حمهففففففففففففففففففدى

 

  شف   ل مهفا شفأل دفي بنفاص حمفنم  دفي حمدلفم وحمدافل،  ،دامتدبن شأنه عس م،  نحصة حمآنآل علفى حموجفه حمافأاون بفه
هففكح  اففن    بففد انففه مطامفف  حمدلففم، ديجدففل اففل و تففه إكح  ففال تدففود علففى  ففنحصة حمهففكِّ، بدففم حمنففا  إكح تدففود علففى 

وح  وتفدبنوح، حبفد حنجدفوح افل جديفد :د  علفيهم  ل  آفولح علفى  فنحصة حمهفكِّ  ،فشيص    ستط ، دنح ه، دامفكيل تدفودو 
ومفو  حئهفا  جفن حم فنوف، و  فول مفه  و فايبامتدبن، مكل    انف،  ل   فول مفه ختافاي علفى طنيآتفه   تسف  افل ون 

 وينحج، اا  ش ل عل ه دي حمتماسين حماوثو ة. ن،  ساعة دي حميوم  آن  ديها بامتدبن،
ن وح    ق  ، هكح تدب   قنعل شخص  نه يختم حمآنآل  ل يوم، هكح تدب   -ن اه هللا تدامى-حبل  ثين وك ن حم ادظ 

 .وااي ومم   الها ،مه ختاة وح دة تدبن  اضى ديها عشنيل سنة
دإكح دنضنا  نه خ،ص مكل يوم آ ة، آ ة وح دة يتدبنها وينحج، عليها اا ينحج، ال حمتماسين، ثفم بدفد كمف  مافا تفم 

 .كالة  وما ،دشنيل سنة اايحم
وهللا  نا حعتدي، وحمدادة اش لة، حمدادة تمفنم  :حماآ،ود  ل اثل هكح   بد ال حمدنا ة به، و ثين  ال حمنا   آول

 يلفزمكنفه  ،نمسها على ح نسال، وبدضفهم  آفول:  نفا حعتفدي حمآفنآل  ل   فن  حمآفنآل دفي سفب،، و   سفتط ،  ل  تفدبن
عل ففه حم،فففالة -علففى حمدافففل حمففكي بففد ي بفففه، وحمنبففي  دففي حمشففهن افففنة اففثالا، دففأكول افففا ثبففي   ففن  حمآفففنآل   ل  علففيم 

 نفه علفى  إكح عال عاالا  ثبته، و دضل حمدافل افا دحوم عل فه ،فا به، و  ضفاا حمفنآص افل حمدافل   شف  -وحمسالم
م  شففيص إكح  لففل اففل يثبففي حمداففل إكح عالففه، د  ففول دففي حمففن -عل ففه حم،ففالة وحمسففالم-ي ايففن حمهففدي حمنبففوي، حمنبفف

ومفو دفي حمشفهن  ،  اان،  ل تآن  على طنيآت ، تختم  ل سب،، وتجدل هنا  ختافة ملتفدبن :ن،يبه حميواي، دنآول
انة  و دي حمشهنيل انة،  و دي حمسنة انة، مكل   تتن  هكح حمبا أل كل حمدلم  ل حمدلم دي  نحصة حمآنآل على هفكح 

م حمكي يونث حمخشف ة، حمدلفم حمفكي يفونث حمطاأنينفة وحم آفيل، ويزيفد دفي ح  افال حموجه، حمدلم حمكي يونث حمدال حمدل
}حو وهه و : -جففل وعففال-هففو اففا نشففأ عففل حمتففدبن، و ففد جففاص حكاففن بففه دففي  نيفف، آ ففاي اففل حمآففنآل، دففي حمنسففاص دففي  ومففه 

ُدوام  ذي:ذ اخم  جو رذ هِّذ لووو ادذ غويم َذ م عذ ِ و  لووم كو ثذيهرها يوتودو ضُرو و المُقرمط و وو }كذتوهِب  ودفي سفونة ص:  [( سهورة الاسهِ 23)]تذ و هِ كو
ولمبوِبذ  ُلوا اأم رو ُحوم لذيوتو وكض َُبوِرو   لِّذيودض ضُروا طيوِتذ:ذ وو ٌُ إذلويم و  ِ لماو لو ودي سونة حماؤانول:  [( سورة ص32)]حواَو هوم لوهمم يوهدض ضُروا المقو }حو و

ههِ هُ  ههامهذ طبو ههِ لوههمم يو َض ههِ ُهم  و حومم جو لذههي و ُم اأم اههو22)]وض حو وهه و يوتوههدو ضُرو و }: -سففونة ا اففد-ودففي سففونة حمآتففال  [  ( سههورة الََف
 ِ َو ُِل لو  ُقُلوبن حوقمفو وحمدال نتيجفة وحمآنآل إناا  نزل ملدال، خطين، دال بد ال حمتدبن،  [( سورة َسَد34)]المُقرمط و حومم عو

،  فااالا  حسفاعة جفزصا حم آفن  دفي حمنيف،  ووهف،    ا ل  ل  ستنبط انه حك  امآنآل ال  آن ا هبملتدبن،    ا ل  ل  دال 
مو جل   ل يتدبن اا دي حمجلسة حموح دة ساعة  آن  خاسة  جزحص، هكح    ا ل ا، هكح، و  ش   ل حمدادة  اهنة، 

ة دففي لففى حمسففنعأل كل دففي حكاففون حما سوسففة حمففكي تدففود ععلففم إ  و ففد خففتم حمسففونة،    ميفف  إ  و ففد خففتم حمسففونة
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  شفف   نففه يتففأثن، ثففم  آلففل اففل هففكا حمسففنعة إكح تجففاوزا  اففوحي، ، وحم ففادث د ففه ان ى  ادثافف هوهففو دففي طنيآففحمسفف انة 
}حو وه و : -جفل وعفال-دا نسفال إك افنم باثفل  فول هللا ، ثم   يلبث  ل يزيد يزيد يزيد إمى  ل  ،ل إمفى عادتفه , آلل

ِ هو يهفكِّ و  [( سورة َسَد34)]يوتودو ضُرو و  َو ُِل لو  ُقُلوبن حوقمفو تنيفث  لف الا،  [( سهورة َسَهد34)]}حو و و يوتودو ضُرو و المُقرمط و حومم عو
ومف   ،حستان على عادت  :كم  نآول، مكل ا، ثم بدد كم    يلبث  ل  دود إمى عادته، دامدادة   ش   نها  اهنة

افل  افون حمفدن ا،  حمفكهل  ،فين داضفي ومفتكل دفي و في حجدل مف  ختافة تفدبن، جن حم نوف إل شاص هللا تدامى، و 
 .و  ول بيل يد   ال حمتماسين حماوثو ة اا تنحج، د ه اا  ش ل عل  

 .................طام :
، دفأجن حمآفنحصة أل كل حكجن حمانت  على حمآنحصة افل  فن ، وحمآفنحصة ت ،فل افل ايفن تفدبنيصاا دي ش ق  ا حماان،

وحنتف  بفدنج حمجنفة )) آال مآانئ حمآفنآل ح فن  وحمدحناي:  وجاص عند   اد, د  عل هئل  دن  زحو جن حمتدبن وحمتنتي ،شيص
حمفكي يفند علفى هفكح  ل حمفكي  آفن  بامهفكِّ ينتهفي افا عنفدا بسفنعة، مكل   اا  ني تآن  دي حمدن ا هكِّحا  ال  و تنت الافف

 بامتنتيل   ينتهي بسنعة. وحمكي  آن د آ  عل ح نتآاص، 
ل  فال حمتنتيفل وحمتفدبن  دضفل ب ثيفن،  تفى   انئ حمآنآل على خين، سوحصا  ،الوعلى  ل    ن  بامهفك  و بامتنتيفل، وح 

 .ا، حمتدبن  دضل ال حمكثين ا، عداهحمشيص حم سين  ل   آنن بدم  هل حمدلم
عشفن  حمآفنآل دفي شفهن افنة وح فدة علفى حموجفه حمافأاون بفه،  و خفتم وحبل حمآف م  آفول: مفو حدتنضفنا  ل شخ،فاا خفتم

ل هكح  دضل،   ول ال  ن ا انة  ال  هدى دنة ثاينة، دال ش    ،آل دي ثالث بدول تدبن و  تنتيل آن  حمآن انحي 
، و  شفف   نففه  دضففل واففل  ففن ا عشففنحا د أناففا  هففدى عشففن دنن، مكففل هففكا حمففدنة حمثاينففة  ففد تدففادل اائففة اففل حمدشففن

 ، أنفه  خفك علفى نمسفه حمدهفد  دني، وبدم حمنا   نا دنوهللا اا    ي,تدود :مكل بدم حمنا   آول و جنا  عسم،
ل مففم يلمففظ بففه  منمسففه  نففه  آففن  حمآففنآل دففي سففب،، د ونففه  آففن  حمآففنآل دففي  ففل حخففتط  نففه  آففن  حمآففنآل دففي  ففكح،  دنففي وح 

 سبوعيل  و دي  ل عشنة   ام   ش   نه نجوت ون وص عاا حختطه منمسه، وهفكح عنفد  هفل حمدلفم ادفنوف   نفه   
  .ينبغي

ل  انفففي  نحصتفففه  لهفففا آخفففن، و  ا، ويجدفففل   ضفففاا ملتفففدبن و تافففاديجدفففل كجفففن حم فففنوف و تاففف ،دا نسفففال  سفففدد و آفففان  ح 
كنه عدول  افل حمامضفول  ألاان، -ين يدي -، داا  ان، ال كم  تنت  على كم   لة دي حمآنحصةيل  ال بامتدبن، وح  

ل  ال   ل  م ة.إ   نه  عسم دي حمك  ،حمكا ة دي إمى حكدضل، وح 
 ح نيدفة  جفزحص ميخفتم دفي سفب، مفو  فن  جفزصا د ول ح نسال يجل  بدد ،الة حم،فب  دبفد ا افل  ل  آفن   زيفه حميفواي 

ل  فال  جفن حم فنوف  ،هفكا حمطنيآفة و فن ا دفي  فل شفهن علفى ،بامتدبن وحمتنتيل حوح دا  -  شف   ل هفكح  دضفل، وح 
ن كمف   هفل  ،وحكان بامتفدبن  عسفم ،بامتنتيل   ل مكل حكجن حمانت  بااتثال حكان -حمانت  على حم نوف  افا  فنِّ

 حمدلم.
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ح سفنحت دفي حمآفنحصة اف،  ثفنة حماآفنوص،  و حمتفدبن وحمتنتيفل اف،  :حكدضل  هل حمدلم ديوك ننا انحنحا  ل حمخالف بيل 
حماآففنوص ومففو  ففال  ،ح سففنحتوحمجاهففون علففى  ل حمتففدبن وحمتنتيففل ومففو  ففال حماآففنوص  لفف الا  دضففل اففل  قحماآففنوص  لففة
  .حمد   وعند حمشادد ة ، ثينحا 
 و خاسفة  جفزحص،  يهافا  حدي هفكا حمسفاعة جفزصا حماسأمة امتنضة دي شخصف ينيد  ل يجل  ساعة،  آول:   ن  مكل 

علففى حموجففه حماففأاون بففه  دضففل اففل خاسففة، وعنففد حمشففادد ة  آومففول: حمخاسففة  حتآففن  جففزصا  : دضففلق حمجاهففون  آففول
 اففا هففو  ،وح ففد د ففه اائففة  مفف بيناففا حمجففزص حمخاسففة ديهففا ن،فف  اليففول  سففنة، حم،  دضففلأل كل حكجففن ديهففا  عسففم

 ادنوف.
 ...............طام :

، ادنودفة عنفد  هفل حمدلفم هفكا اسفأمةق حومفو  انفي  نحصتفه نسفنا  ، و مكل ال  آفن  دآط،  دني هل   ،ل مل ادظإ ه 
دفال بفد  ل   نه دي حآلخنة م   مد فه ا،ف  ، : آول ب ثوها وحختلموح ديها، وحمكي  آول:  نه   بد  ل   ول  ادساا 

 اففا تآففن  دففي )) :يؤيففدا  ومففهنففه علففى  امففه سففوحص  ففال اففل  مسففه  و اففل ا،فف مه إ :وحمففكي  آففول آففن  اففل  مسففه، 
 .ففحمدن ا

 ،بمهاففه ،بآنحصتففههففم  هففل حمدنا ففة بففه،   آففنن  ل  هففل حمآففنآل حمففكيل هففم  هففل هللا وخا،ففته -ن اففه هللا-وحبففل حمآفف م 
  ، هكح  الم حبل حمآ م دي زحد حماداد.امسو   ه، ومو مم ئبإ نح ،ال بهبامد

 نحصتفهأل كنفه اثفل افا اثلفوح، شفأنه عسف م، وي سفن ملآفنآل دأهل حمآفنآل هفم  هفل حمدنا فة بفه، و  شف   ل  مفظ حمآفنآل 
ئد على كمف ، وافل     تاج إمى  دنف زح حم ادظ  ال زحدا حمتان، اتى اا ح تاج اد يدا إمى حمك   و كل، : آومول 

و   ،   ا ل  ل  أكل ال حمبن إ  بدد عناص،   بد  ل  ط ل هكح حمبن، و  بد  ل  دجفل ، ال زحدا حمبنمم   مظ 
وحمفكي     مفظ حمآفنآل   تفاج ثم يؤ ل، دمن  بيل هكح وهكح، دامكي   مظ حمآنآل  آن  علفى  ي  فال،  ،بد  ل يخبز

 ح دضل هللا يؤت ه ال  شاص.تهيئاا ملآنحصة، وعلى  ل  ال هك  بد  ل   ول اإمى  الف دول  ال، 
 


